
 
 

اململكة العربية 
 السعودية



 اململكة العربية السعودية
 ــــــ

 

 الوظيفة احلالية االسم م
 

1 
 األستاذ/ محمد بن إبراهيم بن عبد هللا الهويش

 
 قاضي تمييز بمحكمة التمييز بالرياض

2                       
 لرياضقاضي بالمحكمة الكبرى با األستاذ/ عبد هللا بن محمد بن سعد الخنين

 

3 
وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون  األستاذ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد العقيل

 القضائية

4 
 رئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة األستاذ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الكليه

5 
أمام وخطيب الحرم النبوي الشريف،  األستاذ/ حسين بن عبد العزيز بن حسن آل الشيخ

بالمحكمة الكبرى بالمدينة  والقاضي
 المنورة

6 
 رئيس محاكم منطقة عسير األستاذ/ ناصر بن إبراهيم بن صالح المحيميد

7 
األستاذ/ إبراهيم بن حمد بن عبد الرحمن بن 

 سلطان
 قاضي تمييز بمحكمة تمييز الرياض

8 
قاضي بمستعجلة وكيل محكمة  )أ (  األستاذ/ محمد بن صالح بن على القاضي 

 مامالد

9 
 مفتش قضائي بوزارة العدل األستاذ/ حمد بن عبد العزيز بن أحمد الخضيري

10 
عضو المجلس األعلى للقضاء )درجة  الشيخ/ محمد أمين عبد المعطي سليمان مرداد

 رئيس استئناف(

11 
 عضو مجلس الشورى الشيخ/ ناصر بن زيد بن ناصر بن داود

12 
رئيس المجلس األعلى  –وزير العدل  سىالشيخ/ د. محمد بن عبد الكريم العي

 للقضاء وعضو هيئة كبار العلماء

13 
مستشار معالي وزير العدل، والقاضي  الشيخ/ عيسى بن عبد هللا بن عبد الرحمن الغيث

 بالمحكمة العامة بالرياض.

14 
عضو  –األمين العام لهيئة كبار العلماء  الشيخ/ فهد بن سعد آل ماجد

 ضاءالمجلس األعلى للق

15 
 عضو المجلس العلى للقضاء الشيخ/ مبشر بن محمد بن مبشر آل غرمان

16 
عضو  –األمين العام لهيئة كبار العلماء  الشيخ/ فهد بن سعد آل ماجد

 المجلس األعلى للقضاء

17 
عضو المجلس العلى للقضاء بدرجة  الشيخ/ سعود بن عبد هللا بن مبارك آل معجب 

 رئيس محكمة استئناف

 
 



 
 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة :

 عبد العزيز بن عبد هللا الناصر االســم بالكامـــل :

 هـــ1403 مكان وتاريخ الميالد:

 قاضي ومستشار معالي وزير العدل الوظيفة الحاليــة :
 

 قاضي في المحكمة الجزائية بتبوك. - السابقــة : لخبراتوا الوظائف

 قاضي بالمحكمة العامة بالرياض. -
 

بكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن  - المؤهالت  العلمية  :
 سعود اإلسالمية.

ماجستير من المعهد العالي للقضاء بجامعة اإلمام محمد  -
 بن سعود اإلسالمية.

مرحلة إعداد  –العالي للقضاة دكتوراه من المعهد  -
 الرسالة.

 

األحكام النظامية لهيئة التحكيم في نظام التحكيم  - مجال التخصص:
 السعودي.

دراسة مقارنة )رسالة الدكتوراه( جريمة العرض  -
 المفروض للرشوة والوساطة فيها.

 دراسة مقارنة )بحث تكميلي لمرحلة الماجستير(. -

 .شركة المضاربة في الفقه اإلسالمي -

 دراسة مقارنة )بحث فصلي  -

 

 رسالة ماجستير. –التعويض عن الضرر المالي  - المؤلفات :

تحقيق جزء من شرح منتهى اإلرادات البن النجار  -
 رسالة دكتوراه. –الفتوحي 

 .................................. البحوث :
 

 اللغة العربية اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

 المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة –العدل وزارة 
00966555502372 

 
 



 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة :

 عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الكليه االســم بالكامـــل :

 هــ1390عام  -الشقة  لميالد:مكان وتاريخ ا

 رئيس محكمة األحوال الشخصية بمكة المكرمة. الوظيفة الحاليــة :
 

 بمكة المكرمة.قاضي بالمحكمة العامة  - السابقــة : والخبرات الوظائف

 قاضي بمحكمة االستئناف بمكة المكرمة. -
 

 كلية الشريعة بجامعة أم القرى –بكالوريوس  - المؤهالت  العلمية  :

 المعهد العالي للقضاء. –ماجستير  -

 جامعة أم القرى. –دكتوراه  -
 

 الفقه المقارن والدراسات القضائية. مجال التخصص:

 

 رسالة ماجستير. –التعويض عن الضرر المالي  - المؤلفات :

تحقيق جزء من شرح منتهى اإلرادات البن النجار  -
 رسالة دكتوراه. –الفتوحي 

 .................................. البحوث :
 

 اللغة العربية اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

 / مكة المكرمةالمملكة العربية السعودية –وزارة العدل 
00966555502372 

 
 



 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة :

 د. حمد بن عبد هللا بن علي الخضيري االســم بالكامـــل :

 هـ1392الرياض عام  مكان وتاريخ الميالد:

 وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ. الوظيفة الحاليــة :
 

 قاضي بالمحكمة العامة بالرياض. السابقــة : والخبرات الوظائف
 

جامعة اإلمام محمد بن سعود  –لشريعة دكتوراه من كلية ا المؤهالت  العلمية  :
 اإلسالمية بعنوان )نوازل في قضاء التنفيذ(.

 

 فقه مقارن. مجال التخصص:

 

 ................................ المؤلفات :
 

 دعاوي قطع النزاع ورفع التعارض في الفقه. - البحوث :

 الزيادة على الحدود. -

 نوازل في قضاء التنفيذ. -

 للغة العربيةا اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

 المملكة العربية السعودية –وزارة العدل 
00966555220611 

 
 



 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة :

 الجعفريأحمد بن عبد هللا بن أحمد  االســم بالكامـــل :

 هـ1395عام  –الخبر  مكان وتاريخ الميالد:

 رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخبر الوظيفة الحاليــة :
 

 رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف. -1 السابقــة : والخبرات الوظائف

 رئيس المحكمة العامة بمحافظة رأس تنورة. -2

 قاضي بالمحكمة العامة بمحافظة يدمه. -3

 ماجستير في الفقه المقارن. - العلمية  :المؤهالت  

 بكالوريوس في الشريعة. -

 الفقه الجنائي. - مجال التخصص:

 

 تنمية الملكة الفقهية. - المؤلفات :

 دية ما في جوف اإلنسان من األعضاء. -

 تنوع العقوبات في الفقه وتطبيقاته في النظام السعودي. - البحوث :

 اإلثبات بشهادة رجال الضبط الجنائي. -

 عقوبة على التهمة فقهاً وقضاًء.ال -

 أحكام اإلعسار في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي. -

 االنجليزية بشكل محدود – اللغة العربية اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

 الدمام - المملكة العربية السعودية
 00966505903821جوال: 

 ahmedalj@yahoo.comبريد الكتروني: 

 
 



 يـــاناستب
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة :

 عبد الرحمن بن عبد الواحد بن إبراهيم بن نوح االســم بالكامـــل :

 هـ1395الرياض عام  مكان وتاريخ الميالد:

ل المساعد للشؤون القضائية وكيل وزارة العد -المستشار الوظيفة الحاليــة :
 أ( –)رئيس محكمة 

 

مالزم قضائي بمحاكم الرياض العامة والجزائية ودار  -4 السابقــة : والخبرات الوظائف
 المالحظة.

 قاضي محكمة محافظة حبونا. -5

 رئيس المحكمة العامة بالحرجة. -6

 قاضي محكمة محافظة بقعاء. -7

 قاضي بالمحكمة العامة بحائل. -8

 ئيس محاكم منطقة حائل.قائم بعمل مساعد ر -9

 مستشار بالمجلس األعلى للقضاء. -10

 قاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض. -11

 رئيس الدوائر الحقوقية بالمحكمة الجزائية بالرياض -12

 عضو مدونة جمع األحكام القضائية. -13

مساعد رئيس فريق مدونة األحكام القضائية لألحوال  -14
 الشخصية.

لشريعة )جامعة اإلمام محمد بن سعود بكالوريوس في ا - المؤهالت  العلمية  :
 كلية الشريعة. –اإلسالمية 

ماجستير في الفقه المقارن )جامعة اإلمام محمد بن  -
 المعهد العالي للقضاء( –سعود اإلسالمية 

القضاء  –قضاء األحوال الشخصية  –القضاء الجزائي  - مجال التخصص:
 العام.

 

 أحكام األجير الخاص - المؤلفات :

تالف بين المؤجر والمستأجر في الفقه أحكام االخ -
 اإلسالمي.

 القياس في اللغات. -

دراسة  –دور القضاء لسعودي في عالج العنف األسري  البحوث :
 تطبيقية قضائية.

 اللغة العربية اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

 المملكة العربية السعودية –وزارة العدل 
00966114041598 

 
 
 
 
 



 
 

 بيـــاناست
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 وليد بن محمد بن صالح الصمعاني االســم بالكامـــل  :

 هـــ 1938 مكان وتاريخ الميالد  :

عضو  –رئيس المجلس االعلى للقضاء  –وزير العدل  الوظيفة الحاليــة :
 مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.

 

 مستشار في ديوان سمو ولي العهد - السابقــة  : والخبرات الوظائف

 تجاري( –جزائي  –قاضي في ديوان المظالم )إداري  -

 رئاسة عدد من الدوائر القضائية بديوان المظالم. -

 عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم. -

 والتطوير بديوان المظالم. عضواً في لجنة التدريب -

أمين لهيئة التدقيق التي تختص بإرساء المبادئ  -
القضائية والنظامي، منها موضوع االختصاص الوالئي 

 لمحاكم ديوان المظالم.

مثل ديوان المظالم في الكثير من اللجان في هيئة  -
الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع األنظمة 

 ات القانونية األخري.ديلها، والكثير من الدراسوتع
 

بكالوريوس في الشريعة )جامعة اإلمام محمد بن سعود  - المؤهالت  العلمية  :
 كلية الشريعة بالرياض(. –

 -ماجستير األنظمة )جامعة اإلمام محمد بن سعود -
 المعهد العالي للقضاء(.

دكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف األولى  -
المعهد  –عود اإلسالمية )جامعة اإلمام محمد بن س

 شعبة األنظمة )قسم السياسة الشرعية( -العالي للقضاء
 

 فقه وانظمة. - مجال التخصص:

 القضاء الجزائي. -

 القضاء المدني. -

 القضاء التجاري. -
 

 تنفيذ األحكام اإلدارية. - المؤلفات :

دراسة تأصيلية  –السلطة التقديرية للقاضي اإلداري  -
 تطبيقية مقارنة.

 للغة العربيةا ت :اللغــا
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

 وزارة العدل –المملكة العربية السعودية 
 009660114011741فاكس:  – 00966011405777

 

 



 
 

 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 منصور بن عبد الرحمن القفاري ــل  :االســم بالكامـ

 هـ7/6/1389الرياض عام  مكان وتاريخ الميالد  :

وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية )رئيس  –المستشار  الوظيفة الحاليــة :
 أ (. –محكمة 

 

قاضياً في عدد من محاكم المملكة، آخرها كان في  - السابقــة  : والخبرات الوظائف
 بالرياض. المحكمة العامة

عدد من المشاركات مثل وزارة العدل والمملكة في  -
 القانونية.

رئيس الوفد الذي يمثل المملكة في اجتماعات المنظمة  -
هـ حتى 1430االستشارية القانونية اآلسيوية من عام 

 هـ.1433عام 

ممثل وزارة العدل في اللجنة السعودية الكازاخستانية  -
 .ضمن وفد هيئة االستثمار العربية

عضو اللجنة التحضيرية إلعداد اللوائح التنفيذية لنظام  -
 .هـ1421المرافعات الشرعية لعام 

رئيس فريق العمل المشكل في وزارة العدل لمتابعة  -
 .تقييم المملكة في مجال مكافحة غسل األموال

المشكلة في وزارة العدل لمراجعة  عضو اللجنة -
اري، نظام مجموعة األنظمة التمويلية)نظام التمويل العق

التأجير التمويلي، نظام الرهن العقاري، نظام مراقبة 
 شركات التمويل.

بكالوريوس في الشريعة )جامعة اإلمام محمد بن سعود  - المؤهالت  العلمية  :
 كلية الشريعة بالرياض(. –

 -ماجستير األنظمة )جامعة اإلمام محمد بن سعود -
 المعهد العالي للقضاء(.

 انظمة.فقه و - مجال التخصص:

 القضاء الجزائي. -

 القضاء المدني. -

 مخاصمة القضاة في الفقه والقضاء السعودي. المؤلفات :
 

 القاعدة الفقهية )الضرر يزال(. –التقليد الفقهي  :البحوث
 

 االنجليزية )جيد(  –العربية )ممتاز(  اللغات :

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

 لعدلوزارة ا –المملكة العربية السعودية 
00966114032741 

 

 
 



 
 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة :

 يوسف بن عبد العزيز الفراج االســم بالكامـــل :

 م.2/9/1970هـ ، 1390محافظة الزلفى، عام  مكان وتاريخ الميالد:

 قاضي استئناف ومستشار وزير العدل. ليــة :الوظيفة الحا
 

 قاضي استئناف في محكمة االستئناف. السابقــة : والخبرات الوظائف
 

 بكالوريوس شريعة. - المؤهالت  العلمية  :

 ماجستير من المعهد العالي للقضاء. -

 الفقه وأصوله. مجال التخصص:

 

 القضاء بالشاهد واليمين بالفقه اإلسالمي. - البحوث :

 .ياألحكام الفقهية للتوقيع اإللكترون -

 ضوابط العقوبة التعزيزية. -

 اللغة العربية اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

00966505704969 
Yafarraj@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية ــة :اســم الدولــ

 عبد الرحمن بن عبد الواحد بن إبراهيم بن نوح االســم بالكامـــل :

 هـ1395الرياض عام  مكان وتاريخ الميالد:

وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية  -المستشار الوظيفة الحاليــة :
 أ(. –)رئيس محكمة 

 

 مالزم قضائي بمحاكم الرياض العامة والجزائية. - السابقــة : والخبرات الوظائف

 قاضي محكمة. -

 رئيس المحكمة العامة بالحرجة. -

 قاضي محكمة محافظة بقعاء. -

 قاضي بالمحكمة العامة بحائل. -

 رئيس محاكم منطقة حائل. -قائم بعمل مساعد -

 مستشار بالمجلس األعلى للقضاء. -

 قاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض. -

 حقوقية بالمحكمة الجزائية.رئيس الدوائر ال -

 عضو مدونة جمع األحكام القضائية. -

مساعد فريق مدونة األحكام القضائية لألحوال  -
 الشخصية.

)جامعة اإلمام محمد بن سعود  شريعةفي البكالوريوس  - المؤهالت  العلمية  :
 .كلية الشريعة –اإلسالمية 

في الفقه المقارن )جامعة اإلمام محمد بن ماجستير  -
 المعهد العالي للقضاء. -اإلسالمية  سعود

القضاء  –قضاء األحوال الشخصية  –القضاء الجزائي  مجال التخصص:
 العام.

 

أحكام االختالف بين المؤجر  –أحكام األجير الخاص  المؤلفات :
 القياس في اللغات. –والمستأجر في الفقه اإلسالمي 

 مي.القضاء بالشاهد واليمين بالفقه اإلسال - البحوث :

 .ياألحكام الفقهية للتوقيع اإللكترون -

 ضوابط العقوبة التعزيزية. -

 اللغة العربية اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

00966505704969 
Yafarraj@hotmail.com 

 
 
 
 
 



 
 



 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 كة العربية السعوديةالممل اســم الدولــــة  :

 الشيخ/ ناصر بن إبراهيم المحيميد االســم بالكامـــل  :

 م3/6/1965 -هـ 3/2/1385 مكان وتاريخ الميالد  :

 للقضاء األعلىرئيس التفتيش القضائي/ عضو المجلس  الوظيفة الحاليــة :
 

 رئيس محاكم منطقة عسير الوظائف السابقــة  :
 

 دكتوراه :المؤهالت  العلمية  
 

 فقه مقارن + أنظمة قضائية مجال التخصص:
 

الشرعية بالمملكة العربية الثبوتية بالمحاكم االنهاءات  المؤلفات :
 العدل في عهد خادم الحرمين الشريفين. –السعودية 

 

كثيرة/ وظيفة القضاء في التعامل مع اإلرهاب ، العدالة  البحوث :
اإلسالمية لها، رعاية الجنائية ومعالم رعاية الشريعة 

 القضاء في المملكة العربية السعودية لحقوق اإلنسان.
 

 االنجليزية محادثة يسيرة –العربية  اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

009662884047- 2884048 
d-naser@hotmail.com 

 

 



 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 الشيخ/ محمد أمين بن عبد المعطي سليمان مرداد االســم بالكامـــل  :

 م1957 -هـ 1/7/1377مكة المكرمة  مكان وتاريخ الميالد  :

 عضو المجلس األعلى للقضاء )درجة رئيس استئناف( الوظيفة الحاليــة :
 

 عضو محكمة االستئناف بمكة المكرمة :الوظائف السابقــة  
 

بكالوريوس قسم القضاء بكلية الشريعة بجامعة أم القرى  المؤهالت  العلمية  :
 .بمكة المكرمة 

 

 القضاء مجال التخصص:
 

التصنيف الموضوعي لألحكام الجنائية مما هو من  المؤلفات :
 اختصاص المحكمة الجزائية.

 

مالت الجنائية في الدوائر المختصة من تطوير مسيرة المعا البحوث :
 الضبط وإلى التنفيذ.

 

 اإليطالية – العربية اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

 المجلس األعلى للقضاء –الرياض 
 012884046فاكس:  – 0505648607ج/ 

 

 



 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية لدولــــة  :اســم ا

 الشيخ/ ناصر بن زيد بن ناصر بن داود االســم بالكامـــل  :

 م22/1/1958 –الرياض  مكان وتاريخ الميالد  :

 عضو مجلس الشورى الوظيفة الحاليــة :
 

 قاضي الوظائف السابقــة  :
 

 امالت(دكتوراه في الفقه المقارن )مع المؤهالت  العلمية  :
 

 المعامالت المالية مجال التخصص:
 

 نظرية الشكل في الفقه اإلسالمي المؤلفات :
 

 ...................... البحوث :

 العربية اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 

 

 0505801256الرياض : 
 014211988فاكس : 

 

 
 



 
 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 معالي الشيخ د. محمد بن عبد الكريم العيسي االســم بالكامـــل  :

 م1965 مكان وتاريخ الميالد  :

رئيس المجلس األعلى للقضاء وعضو  -وزير العدل الوظيفة الحاليــة :
 بار العلماء.هيئة ك

 

 . قاضي في وزارة العدل  - الوظائف السابقــة  :
باحث علمي في األمانة العامة لهيئة كبار العلماء   -

 .وعضو في الهيئة
 قاضي تمييز بديوان المظالم.  -
 رئيس محكمة التمييز.  -
 نائب لرئيس ديوان المظالم.  -
 مستشار في مجلس الوزراء.  -

 دكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء. :المؤهالت  العلمية  
 

 فقه مقارن + أنظمة قضائية. مجال التخصص:
 

 التأخير وأحكامه في الفقه اإلسالمي. -1 المؤلفات :
أحكام غير المسلمين في مجلس القضاء  -2

 الشرعي.

 تأسيس الحكم القضائي: محكم  -3

الصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة  -4
 .ة السعوديةالعربي

 محاضن في الفكر والمنهج. -5

البطالن اإلجرائي في الفقه ونظام المرافعات  -6
 الشرعية.

 االعتداء الجنائي باألدواء النفسية والعقلية. -7

 قراءة في اآللية التنفيذية لنظام ديوان المظالم. -8

 الرقابة الدستورية في المملكة العربية. -9

 عة.العديد من البحوث العلمية المتنو البحوث:
 

 االنجليزية -العربية  اللغات:

 العنوان :
 تليفون/ فاكس:

 

 012886161الرياض: ت:   -
 012882727فاكس :    
 

 
 

 
 

 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء



 ـــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 ى بن عبد هللا بن عبد الرحمن الغيثالشيخ الدكتور/ عيس االســم بالكامـــل  :

 م11/8/1972 -هـ1/7/1392الرياض  مكان وتاريخ الميالد  :

 عضو مجلس الشورى والقاضي بوزارة العدل الوظيفة الحاليــة :
 

مستشار معالي وزير العدل، والقاضي بالمحكمة العامة  الوظائف السابقــة  :
 بالرياض.

 

يوس شريعة من كلية الشريعة بكلية اإلمام بالرياض بكالور المؤهالت  العلمية  :
وماجستير فقه مقارن من المعهد العالي للقضاء بالرياض، 
ودكتوراه فقه مقارن من كلية الشريعة بجامعة األزهر، 
وعشرات الدورات وورش عمل وحلقات النقاش الشرعية 

 والقانونية والقضائية.
 

عام. والعملي: قضاء مدني  العلمي: فقه مقارن وقانون مجال التخصص:
 وجزائي.

 

 أحكام اإلقالة في الفقه اإلسالمي. -1 المؤلفات :
 الشروط المعتبرة في القاضي في الفقه اإلسالمي. -2

 أحكام الخدمة الخاصة في الفقه اإلسالمي. -3

استثمار المال وأثره في التنمية االقتصادية  -4
 دراسة فقهية قانونية مقارنة.

في الفقه اإلسالمي، الشروط المعتبرة في أحكام اإلقالة  البحوث:
، أحكام الخدمة الخاصة في القاضي في الفقه اإلسالمي

الفقه اإلسالمي، استثمار المال وآثره في التنمية 
االقتصادية دراسة فقهية، وعشرات البحوث والدراسات 

 الفقهية والقانونية والقضائية والفكرية واالجتماعية.

 النجليزيةاالعربية وبعض  اللغات:

 العنوان :
 تليفون/ فاكس:

 
 

 الرياض –المملكة العربية السعودية 
الرمزي  32594ص.ب:  – 00966505150298جوال: 

 11438البريدي: 
issacom@gmail.com 

 

 
 
 
 
 

 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 عوديةالمملكة العربية الس اســم الدولــــة  :



 الشيخ/ فهد بن سعد آل ماجد االســم بالكامـــل  :

 هـ1/7/1393 –القويعية  مكان وتاريخ الميالد  :

عضو المجلس  –األمين العام لهيئة كبار العلماء  الوظيفة الحاليــة :
 األعلى للقضاء.

 

 مستشار بالديوان الملكي. –قاضي بوزارة العدل  الوظائف السابقــة  :
 

 بالرياض.بكالوريوس كلية الشريعة   - الت  العلمية  :المؤه
 ماجستير المعهد العالي للقضاء.  -
 كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. -دكتوراه األزهر  -
 

 الفقه المقارن مجال التخصص:

 .أثر الغيبة في الفقه اإلسالمي  - المؤلفات :
 .الفتوى أصول وفصول  -
 عبادات.أحكام الكسوة في غير ال  -
 .فصل الصحابة وحقوقهم على األمة  -

قراءة لموقع هيئة األمر  -في سبيل الحوار  - البحوث :
بالمعروف والنهي عن المنكر في النسيج الثقافي 
للمجتمع السعودي )رؤية واستشياق( عدد من 
المقاالت العلمية والفكرية في عدد من المجاالت 

 .والصحف.
 

 ................... اللغــات :
 

 العنوان :
 

 0505203422الرياض: 
 014571169ت: 

 

 



 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 الشيخ/ مبشر بن محمد بن مبشر آل غرمان االســم بالكامـــل  :

 هـ 1371هر النماص بني ش مكان وتاريخ الميالد  :

 عضو المجلس األعلى للقضاء. الوظيفة الحاليــة :
 

 رئيس محكمة االستئناف بعسير الوظائف السابقــة  :
 

 في القضاء.بكالوريوس   المؤهالت  العلمية  :
 

 قضاء مجال التخصص:
 

 ......................... المؤلفات :
 

 ...................... البحوث :

 العربية لغــات :ال
 

 العنوان :
 

 للقضاء بالرياض األعلىالمجلس 
 012884035: ف:  012884036ت: 

 

 



 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 الشيخ/ فهد بن سعد آل ماجد االســم بالكامـــل  :

 هـ1/7/1393 –القويعية  وتاريخ الميالد  :مكان 

عضو المجلس  –األمين العام لهيئة كبار العلماء  الوظيفة الحاليــة :
 األعلى للقضاء.

 

 مستشار بالديوان الملكي. –قاضي بوزارة العدل  الوظائف السابقــة  :
 

 بالرياض.بكالوريوس كلية الشريعة   - المؤهالت  العلمية  :
 المعهد العالي للقضاء. ماجستير  -
 كلية الشريعة والقانون بالقاهرة. -دكتوراه األزهر  -
 

 الفقه المقارن مجال التخصص:

 .أثر الغيبة في الفقه اإلسالمي  - المؤلفات :
 .الفتوى أصول وفصول  -
 أحكام الكسوة في غير العبادات.  -
 .فصل الصحابة وحقوقهم على األمة  -

قراءة لموقع هيئة األمر  -ل الحوارفي سبي  - البحوث :
بالمعروف والنهي عن المنكر في النسيج الثقافي 
للمجتمع السعودي )رؤية واستشياق( عدد من 
المقاالت العلمية والفكرية في عدد من المجاالت 

 .والصحف.
 

 ................... اللغــات :
 

 العنوان :
 

 0505203422الرياض: 
 014571169ت: 

 

 



 يـــاناستب
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 الشريف الشيخ/ سعود بن عبد هللا بن مبارك آل معجب االســم بالكامـــل  :

 هـ1386اإلفالج عام  –المملكة العربية السعودية  مكان وتاريخ الميالد  :

المجلس األعلى للقضاء بدرجة رئيس محكمة عضو  الحاليــة :الوظيفة 
 استئناف.

 

األحوال الشخصية بالرياض بدرجة قاضي رئيس محكمة  الوظائف السابقــة  :
 استئناف.

 

 كلية الشريعة بالرياض. المؤهالت  العلمية  :
 

 شريعة مجال التخصص:
 

صالحة في جامعة المشاركة في إصدار نظامي التوفيق والم المؤلفات :
 الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

 

 ...................... البحوث :
 

 العربية اللغــات :
 

 العنوان :
 فاكس : -تليفون 
 جوال:

 2884032هاتف:  –الرياض 
2884034 

0505827337 
 

 



 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 محمد بن إبراهيم بن عبد هللا الهويش االســم بالكامـــل  :

 هـ 1358شقراء عام  مكان وتاريخ الميالد  :

 قاضي تمييز بمحكمة التمييز بالرياض الوظيفة الحاليــة :
 

 مدرس بالمدارس الثانوية . - الوظائف السابقــة  :
 ي تحقيق بديوان المظالم.قاض  -
 مفتش قضائي بوزارة العدل  -
 

 بكالوريوس من كلية الشريعة بمكة المكرمة .  - المؤهالت  العلمية  :
 ماجستير من المعهد العالي للقضاء بالرياض .  -
 

 هـ.1389االجتهاد في الشريعة اإلسالمية عام   - المؤلفات :
في المملكة العقوبات الشرعية وكيفية تطبيقها   -

 العربية السعودية.
قضايا الشباب عبر العصور اإلسالمية تاريخيا   -

 وبدراسة ومعالجة في ضوء الشريعة اإلسالمية.

أكثر من أربعين بحثا حول الجريمة وبعضها حول   - البحوث :
العقوبة وبعضها حول القضاء ومصادره وتنظيماته 
في المملكة ، وقد شاركت في ندوات وحلقات 

مؤتمرات علمية على المستوى العربي وثالث و
 بحوث على المستوى الدولي.

 

 اللغة العربية .  - اللغــات :

 العنوان :
 

 الرياض / محكمة التمييز .  -
 055453085جـ /  4212862أو ت /    
 11455الرمز /  - 20367أو ص.ب :    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استبيـــان
 ـه والقضــاءدليـل الخبـراء العرب فى الفق



 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 يننعبد هللا بن محمد بن سعد الخ االســم بالكامـــل  :

بلدة نعجان في محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية  مكان وتاريخ الميالد  :

 هـ.1376

بالتدريس في  الكبرى بالرياض ، ومشارك قاضي بالمحكمة الوظيفة الحاليــة :
المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود 

 قسم الفقه المقارن وقسم السياسة الشرعية . -اإلسالمية 

 مالزم قضائي بالمحكمة الكبرى بالرياض . - الوظائف السابقــة  :
 قاضي بمحكمة محافظة جرطة ببني تميم .  -

الفقه  -كلية الشريعة بالرياض  -الشريعة  ليسانس في  - المؤهالت  العلمية  :
 وأصوله .

ئية في الشريعة اإلسالمية تسبيب األحكام القضا  - المؤلفات :
 (.)مطبوع

مع دراسة نظام التحكيم  -التحكيم في الشريعة اإلسالمية   -
 السعودي ) مطبوع (.

 المدخل إلى فقه المرافعات ) مطبوع (  -
دراسة  -ة اإلسالمية توصيف األقضية في الشريع  -

 مؤصلة لنظرية التكييف القضائي ) تحت الطبع (.

بحث  -تدوين المرافعة القضائية في الشريعة اإلسالمية   - البحوث :
منشور في العدد الثاني من مجلة العدل ، وهي مجلة 
فصلية علمية محكمة تعني بشؤون الفقه والقضاء ، 

 السعودية. تصدر عن وزارة العدل بالمملكة العربية
بحث منشور في  -تسبيب قرار التحقيق في الجريمة   -

 العدد العاشر من مجلة العدل المشار إليها آنفا.
مزرعة  بثمن عرض وتحليل لـ " قضية فيها المطالبة  -

بحث  -والدفع بصورية العقد وأنه رهن ال بيع " 
قضائي تطبيقي منشور تحت باب " أحكام وقضايا " 

 ع من مجلة العدل المشار إليها آنفا.في العدد التاس
بحث في أصول  -أدلة شرعية األحكام وأدلة وقوعها   -

الفقه محاز للنشر في مجلة جامعة اإلمام محمد بن 
 سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية.

سات في الفقه اإلجرائي لم وهناك بحوث ودرا     
قضائي ال واالختصاص: إحضار الخصوم، تنشربع، مثل
 ، وغيرهما.

 اللغة العربية .  - اللغــات :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ



 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 صالح بن عبد العزيز بن محمد العقيل االســم بالكامـــل  :

 م .1960 - هـ 1380 مكان وتاريخ الميالد  :

 وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القضائية . الوظيفة الحاليــة :
 

جامعة اإلمام محمد بن  -وكيل قسم أصول الفقه   - الوظائف السابقــة  :
 استاذ مساعد بقسم أصول الفقه. -سعود اإلسالمية 

 

ه جامعة قسم أصول الفق -كلية الشريعة  -الدكتوراه   - المؤهالت  العلمية  :
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .

 

 قوادح القياس عند األصوليين .  - المؤلفات :
 والية غير المنظم عند المتكلمين وأثرها .  -
 

 تحقيق المناط .  - البحوث :
 حقوق المتهم في الشريعة اإلسالمية .  -
 القياس في الدقة.  -
 

  اللغــات :
 

 العنوان :
 

 31467، ص.ب :  وزارة العدل  -
 011497/ الرياض  11137ص.ب :   -

E. mail ; saleh - Ageel @ hotprail . com 
 

 



 
 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــــة  :

 لكليهعبد الرحمن بن عبد العزيز محمد ا االســم بالكامـــل  :

 1953حسب البطاقة عام  –الشقة السفلى  –القصيم  مكان وتاريخ الميالد  :

 م.1939الموافق 

 رئيس محكمة التمييز بمكة المكرمة . الوظيفة الحاليــة :
 

هـ 1/7/1386في مجال القضاء الشرعي من   - الوظائف السابقــة  :
م تدرج من مالزم قضائي إلى رئيس 1966الموافق 
 التمييز.محكمة 

 

بكالوريوس شريعة من جامعة اإلمام محمد بن   - المؤهالت  العلمية  :
هـ الموافق 1386سعود اإلسالمية بالرياض عام 

م ماجستير من المعهد العالي للقضاء التابع 1966
لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 

 م. 1969هـ الموافق 1389
 

 ال يوجد المؤلفات :
 

بحوث متفرقة في الفقه وأصوله وفي مجال القضاء لم  :البحوث 
 تنشر .

 

 اللغة العربية .  اللغــات :
 

 العنوان :
 

محكمة  –مكة المكرمة  –المملكة العربية السعودية  -
 التمييز .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 استبيـــان



 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية :اســم الدولــــة  

 حسين بن عبد العزيز بن حسن آل الشيخ االســم بالكامـــل  :

 هـ 1384منطقة الرياض  مكان وتاريخ الميالد  :

أمام وخطيب الحرم النبوي الشريف ، والقاضي  الوظيفة الحاليــة :
 بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة .

 

  الوظائف السابقــة  :
 

دكتوراه في الفقه اإلسالمي والدراسات على   - ؤهالت  العلمية  :الم
 المشائخ في حلقات العلم سابقاً .

 

 . القواعد الفقهية للدعوى القضائية  - المؤلفات :
 . أحكام االحداد في الفقه اإلسالمي  -
 

 .بحث في مقاصد الشريعة  - البحوث :
 . بحث جناية البهيمة  -
 الفقه اإلسالمي. أحكام السالم في -
 .أحكام صوم عاشوراء وبحوث أخرى  -
 بحث في مبدأ السرعة في نظر القضايا .  -

 اللغة العربية اللغــات :
 

 العنوان :
 

 
المحكمة الكبرى بالمدينة  –المدينة المنورة 

الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام أو المسجد 
 / عمل .   8231200النبوى 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استبيـان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء



 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــة  :

 إبراهيم بن حمد بن عبد الرحمن بن سلطان االســم بالكامـل  :

 هـ 1357الرياض /  مكان وتاريخ الميالد  :

 ياضقاضي تمييز بمحكمة تمييز الر الوظيفة الحاليــة :
 

رئيس محاكم الشارقة / مساعد رئيس محاكم  - الوظائف السابقــة  :
 الطائف.

 رئيس محاكم الطائف -

الدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود  - المؤهالت  العلمية  :
 المعهد العالي لقضاء. -اإلسالمية 

 

تحقيق جزء من الجامع البى بكر  –كتاب أهل الملل   - مؤلفات :ال
 الخالل.

 

  البحوث :
 

 اللغات  :
 

 

محكمة  –المملكة العربية السعودية / الرياض  العنوان :
 التمييز .

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ا
 ستبيـان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــة  :

 يمحمد بن صالح بن على القاض االســم بالكامـل  :

 م .1964هـ / 26/6/1384مكة المكرمة في  مكان وتاريخ الميالد  :

 وكيل محكمة " أ " قاضى بمستعجلة الدمام . الوظيفة الحاليــة :
 

قاضي  –مالزم قضائي بالمحكمة الكبرى بالرياض   - الوظائف السابقــة  :
 محكمة تيماء .

 

شريعة بالرياض بكالوريوس شريعة من كلية ال - المؤهالت  العلمية  :
 هـ .1406

ماجستير في الفقه القانوني من المعهد العالي  -
 للقضاء.

دكتوراه في الفقه من المعهد العالي للقضاء /  -
 هـ. 1420جامعة اإلمام عمر بن سعود 

 اليمين في الدعوى. - مؤلفات :ال
 تحقيق جزء من كتاب محفوظ عنوانه .  -
 عماني.تحقيق المحيط البرهاني في الفقه الن - 

 مذكرة المحيط في العقيدة اإلسالمية . - 

 مجموعة من البحوث العلمية القضائية .  - البحوث :
 مذكرة بأعمال المحاكم الكبرى والمستعجلة .  -
جمع من الدروس العلمية اإلسالمية في علوم   -

 الشريعة.
 العشرات من المحاضرات .  -

 

 اللغات  :
 

 

المحكمة المستعجلة  –ة السعودية المملكة العربي العنوان :
الدمام  – 66783ص.ب:  –وزارة العدل  –بالدمام 

 31586الرمز البريدي : 

 

 

 
 
 
 
 
 

 استبيـان



 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 المملكة العربية السعودية اســم الدولــة  :

 مد الخضيرىحمد بن عبد العزيز بن أح االســم بالكامـل  :

 هـ1383الرياض عام  مكان وتاريخ الميالد  :

 مفتش قضائي بوزارة العدل . الوظيفة الحاليــة :
 

 قاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة المنورة .  - الوظائف السابقــة  :
عضو هيئة تدريس متعاون بكلية التربية بجامعة   -

 فرع المدينة . –الملك عبد العزيز 
 ة اإلسالم   بالمدينة المنورة .رئيس لجن  -
 عضو مجلس األوقاف بمنطقة المدينة المنورة.  -

 شريعة . سبكالوريو - المؤهالت  العلمية  :
 ماجستير في الفقه المقارن. -

 دكتوراه في الفقه المقارن. -

 تحقيق ودراسة. –االشباه والنظائر البن الملقن   - مؤلفات :ال

  البحوث :
 

 اللغات  :
 

 

 398المملكة العربية السعودية / الرياض ، ص.ب: نوان :الع
 . 11333الرياض  –

 
 

 
 

 


